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            แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อฝึกทักษะการอ่าน  
การเขียน และการสรุปใจความส าคัญ เนื่องจากผู้จัดท าได้พบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ
จากบันทึกผลหลังสอนและการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ
เรียนการสอน  จึงได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 

ในการจัดท าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้  ได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน า จน
ผลงานเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  จึงขอขอบพระคุณไว้  ณ  ที่นี้เป็นอย่าง
สูง 
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ค าชี้แจง 
                             

    แบบฝึกทักษะท่ีนักเรียนก าลังศึกษานี้เรียกว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

   1.  อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบฝึกแต่ละเล่มให้เข้าใจเพ่ือจะได้ตรวจสอบ
ว่า หลังจากการศึกษาแต่ละเล่มแล้ว นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษา 
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดหรือไม่ เพียงใด 

   2.  ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน และลงมือท าแบบฝึกทักษะตามกิจกรรมท่ีก าหนดของแต่ละเร่ือง  
และท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากการเรียนจบจากแบบฝึกทักษะเร่ืองสุดท้าย 

   3.  ศึกษาค าชี้แจง ค าส่ังและตัวอย่างในแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  
แล้วท าแบบฝึกทักษะทีละ 1 แบบฝึก จนจบ  

 ถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ ให้ซักถามครู 
ให้เข้าใจแล้วท าแบบฝึกต่อไป  
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                               จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 เมื่อนักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเล่มนี้จบ
แล้ว  นักเรียนจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเรื่อง 
ท่ีอ่านและหลักการใช้ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  
รวมท้ังการใช้หลักภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องตามไวยากรณ์ 

3. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและสรุปข้อมูลจากเนื้อหาท่ีได้ 
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในชีวิตประจ าวัน 
          5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสนใจในการเรียน 
 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง  All About Me 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Direction    Choose the correct answer. 
ค าชี้แจง       จงกากบาท (X) ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ     
                 แบบทดสอบท้ังหมดมี  40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40  คะแนน 
 
1. Greenland is ______________ island in the world.   
 a. the biggest  c. the largest  
 b. the fastest  d. the longest   
 
2. The Nile is ______________ river in the world.  
 a. the longest       c. the fastest  
 b. the biggest       d. the highest 
 
3. ______________ is the biggest animal in the world. 
 a. The Crocodile     c. The Hippopotamus 
 b. The Blue Whale     d. The Elephant 
  
4. Lek thinks math is ___________ than English. 
 a. hard    c.  harder 
 b. hardest    d.  more hard 
 
5. Pat thinks art is _______ than science. 
 a. more easy     c. easy 
 b. easiest    d. easier 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใช้บทสนทนาที่ก าหนด ตอบข้อ 6 - 7 
Jim : Let’s go to the movie. 
Ricky : OK. Go now.  
Jim : I will buy the ticket for you. 
Ricky : Thank you. 
Jim : Oh, no! 
Ricky : What’s wrong? 
Jim : I lost my wallet. 
6. A : Where are they going?   
 B : ____________________    
 a. They are going to the zoo.  c. They are going to the store. 
 b. They are going to the market.  d. They are going to the movie. 
 
7. A : What’s wrong with Jim? 
 B : ____________________ 
 a. He lost his wallet.  c. He won the prize. 
 b. He broke his leg.  d. He won a race. 
      
8. A : ____________________   
 B : She fell off the horse.   
 a. What does she do?                         c.  What happened?  
 b. What have she wrong?                    d.  What did she do?  
     
9. A : ____________________   
 B : He could read when he was five years old.    
 a. How old is he?                              c. How tall is he?   
 b. How does he weigh?                      d. How old was he when he could 
                                                     read?  
  
 



10. A : How long has she been a nurse? 
 B : ____________________ 
 a. She has been a nurse for three years.  
 b. She has two sons. 
 c. She’s ten years old.  
 d. She lives in 473 Green Town, America.  
 

11. A : ____________________ 
 B : I have 435 insects. 
 a. Do you collect insects?  c. How many insects do you 
have? 
 b. What do you do in your free time?     d. Do you have 435 insects? 
 
12. A : ____________________   
 B : He makes a model car.    
 a. What does Jack do in his free time?    
 b. Does he make a model car? 
 c. How many model cars does he have? 
 d. What is Jack doing? 
 
ใช้บทสนทนาที่ก าหนด ตอบข้อ 13 – 15 
Mrs. Bell  : Today is October 31st. What do you do on  Halloween? 
Tom  : I tell ghost stories to my friends. 
Jack  : I go to Halloween party. 
Lisa  : I made Halloween pumpkin. 
Anne  : I made Halloween mask. 
 
13. A : What does Tom do on Halloween?   
 B : ____________________ 
    a. He goes to Halloween party.   c. He plays ‘trick or treat’. 
    b. He tells ghost stories to his friends.       d. He wears costumes. 
 
 
 
 



14. A : What does Jack do on Halloween?   
  B : ____________________   
    a. He wears costumes.  c. He tells ghost stories to his        
                                                               friends  
    b. He made Halloween mask. d. He goes to Halloween party 
 
15.   A : What does Lisa do on Halloween?        
      B : ____________________ 
        a. She made Halloween pumpkin.  c.She goes to Halloween party. 
     b. She wears costumes.                 d. She plays ‘trick or treat’. 
 
16. My cookies are _________ delicious. 
     a. the                               c. the more 
     b. most                                        d. the most 
 
17. A : I just read Garfield yesterday.  
 B : How was it?    
 A : ____________________   
  a. It is great.                               c. It was great.  
  b. Thank you.                               d. I’m fine. 
 
18. A : How long has they collected stamps?     
 B : ____________________   
     a. They have 274 stamps.                 c. They like to collect stamps. 
     b. They have collected since 2003.    d. No, they haven’t. 
 
19. 
 a. Ladda turns on air condition all day. 
 b. Sam turns off light before he goes to bed. 
 c. Mother is listening to radio and ironing. 
 d. Lek sleeps with the light on. 
 
 
 

Help save 
energy 



 
 
20.   
     Where do you see this notice?    
   a.  In the restaurant.  c. At the bus station.  
   b. In the department store.  d. In the hospital.  
 
21.  A : How much are these coconuts?  
  B : ____________________   
   a.  Yes, they are.  c. Twenty baht.   
   b.  No, they aren’t. d. Three coconuts.  
 
22. Is there _________ cheese in the fridge? 
   a.  very   c. any  
   b.  some   d. each 
 
23. A : ____________________   
 B : It costs 300 baht.   
   a.  Does it cost 300 baht? c. What cost 300 baht?  
   b.  How much does it cost? d. Who give you 300 baht? 
 
24. Sopa __________ to school last yesterday. 
 a. goes   c. go 
     b. went   d. going 
 
25. Math is hard ________ English is______________. 
 a. and / easy  c. but / hard 
 b.  and / hard  d. but / easy 
 
26. I want _________ soap. 
 a. a bottle of  c. a piece of 
 b. a bar of   d. a kilo of 
 

Food Safety 



 
 
27. The Blue Whale is __________animal in the world. 
 a. the fastest   c. the smallest 
 b. the longest   d. the biggest 
 
ใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้ ตอบข้อ 28 -30 
1.  Pour some vegetable oil into the pan. 
2.  Broken four eggs. 
3.  Put the pan on the stove. 
4.  Stir eggs, mix with fish sauce. 
5.  Put the eggs in the hot oil 
  
28. Choose the correct order? 
 a. 5-3-4-2-1  c. 2-5-3-4-1   
 b. 4-1-3-2-5  d. 2-4-3-1-5  
   
29. Where are you now?    
 a. In the library.  c. At school.    
  b. In the playground. d. In the kitchen 
 
30. From 1-5, what is your menu? 
 a. Omelette  c. Boiled egg. 
 b. Boiled and omelette. d. Egg with oil and fish sauce. 
 
31. Have you ever _______ a panda?   
 a. seen   c. ridden 
 b.  been                             d.  eaten 
 
32. _______ Ted ever _______ a car?   
 a. Have / drive  c. Has / driven 
 b.  Has / drive                            d.   Have / driven 



 
ใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้ ตอบข้อ 33 -34 
     Betty : My uncle is going to visit me next week. He’s coming from  
                     America by plane. 
     Ann : Wow! What does he look like? 
    Betty : He’s short and he has curly hair. 
 
33. A : Where’s he coming from?  
 B : ____________________ 
 a. He’s coming from America. c. He’s coming from China. 
 b. He’s coming from Africa. d.  He’s coming from England. 
 
34. A : What does he look like? 
 B : ____________________ 
 a. He’s tall and he has curly hair. c. He’s short and he has curly hair. 
 b. He’s tall and he has short hair. d. He’s short and he has long hair. 
   
35. A : ____________________ 
 B : She’s going to go swimming. 
 a. What will she need?                     c. What’s she going to do? 
 b. What does she do?                      d.  What does she have? 
 
36. Mark is going to go camping.  _________________________   
  a. He will need a fishing pole and bait.    
  b. He will need a picnic basket and a mat.    
  c. He will need a book and a pencil.   
  d. He will need a tennis racket and a ball. 
 
อ่านข้อมูลที่ก าหนดให้ แล้วตอบข้อ 37 – 39. 
   Mark and Anne would like to help Mrs. Wood pack all her things, but 
right now they can’t. First Mark has to water the garden and Anne has to 
wash the dishes before going to Mrs. Wood’s house. 
 



 
 
37. Whom would Mark and Anne like to help? 
  a. Lisa  c.   Tom 
  b. Mrs. Wood  d.   Mrs. Bell 
 
38.  A : What does Mark do before he help Mrs. Wood pack all her things? 
     B : ____________________ 
  a. He has to set the table.  c. He has to cook meals. 
  b. He has to water the garden.  d. He has to dry the dishes. 
 
39.  A : What does Anne do before she help Mrs. Wood pack all her things? 
  B : ____________________ 
  a. She has to wash the clothes.  c. She has to clear the table. 
  b. She has to water the garden.  d. She has to wash the dishes. 
 
40.  A : What did he do last month?   
      B : ____________________   
  a. He’s going to the farm.                 c. He has gone to the farm.  
      b. He goes to the farm.                    d. He went to the farm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง All About Me เล่มที่ 1 My Life 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direction    Choose the correct answer. 
ค าชี้แจง       จงกากบาท (X) ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ     
                 แบบทดสอบท้ังหมดมี  10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10  คะแนน 
 
1. My brother ..............................drive his car to work every day.  
 a. can’t   c. can 
 b. could   d. couldn’t 
 
2. When Kitty was young, she...................draw a picture of mountain. 
 a. can    c. is 
 b. could   d. was 
 
3.  A : Where ________ you yesterday? 
    B : I went to Pattaya. 
  a. do                   c. is 
  b. were                           d. are 
 
4. A : Who did you ________ at the Mall yesterday? 
 B : I __________ Ta Ta Young. 
  a. see / saw                  c. saw / saw 
  b. saw / see                  d. see / see 
 
5.   I_______go to school by bus.  
  a. never                           c. usually 
  b. often                     d. always 
 
 



 
 
6. Tana_______ bought camera from this shop before. 
   a. always c. sometimes 
   b. often d. never 

 
7.  We ________live without air and water. 
  a. can        c. can not 
           b. could                           d. could not 

 
8. ___________we clean the house last month? 
   a. Do       c.  Were 
           b. Did  d. Can 
 
9. __________you tell me how to cook Japanese food? 
a. Can    c. Did 
 b. Could   d. Were 
 
10. How _______do you go to see the movie? 
           a. often  c. much 
           b. many  d. long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
         

 
 
 

 
 I have a loving mother who  takes  
good care of me. In the morning, my mother 
wakes up early to prepare sandwiches and  a 
cup of milk  for my breakfast. She always tells me that,  it is important to eat  
a healthy breakfast before I go to school. 
 After sending me to school, she will go to the wet market to buy  food. 
She often buys fresh fish from the fishmonger as she knows that I love  to eat 
fried fish. In the evening, my mother cooks dinner for the whole family. She 
cooks delicious  food. 
 After dinner, my mother makes sure I do my homework before I go to  
bed. When I do not know how to do a difficult Mathematics sum, she does not 
scold me but helps me with my homework. What a wonderful and loving  
mother  I  have. 
 

                                              
                
 
 
 

Test 1 
My Loving Mother 

 



 
 
                  
Vocabulary :  
 breakfast  หมายถึง อาหารเช้า 
 care of     หมายถึง ดูแล 
 delicious  หมายถึง อร่อย 
 difficult   หมายถึง ยาก 
 healthy   หมายถึง สุขภาพดี 
 important  หมายถึง ส าคัญ 
 prepare   หมายถึง จัดเตรียม 
 scold    หมายถึง ต าหนิ ดุว่า 
 
For study :  
Adverbs of frequency  เป็นค าท่ีบอกความถี่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือ บอกความถี่
ของสิ่งท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในรูปของ Present Simple Adverbs of frequency  
ได้แก ่
 

always เป็นประจ า, อย่างสม่ าเสมอ 
usually ปกติ, โดยปกติ 
often บ่อยๆ 
sometimes บางครั้ง 
occasionally บางครั้ง, ในบางโอกาส 
seldom ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง 
rarely แทบจะไม ่
never ไม่เคย 

 
ตัวอย่าง เช่น 
I always go to work by van.   ฉันไปท างานโดยรถตู้เป็นประจ า 
          John is usually outgoing.      โดยปกติจอห์นเป็นคนท่ีเข้ากับคนได้ง่ายเสมอ 
Amanda often listens to the radio.  อะแมนด้าฟังวิทยุบ่อยๆ 
 
 



 
 
 
 

                                 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เร่ืองที่ 1 My Loving Mother 

 
Part I Direction : Choose the correct answer . 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

 
1. She  always  tells  me  that  it  is  important  to  eat  a  healthy  breakfast    
    before  I  go  to  school.  She means__________________________. 
 a. I     c. fish 
 b. mother   d. me 
 
2. Breakfast is _______________________.  
 a. fish    c. sandwiches   
 b. a cup of milk    d. sandwiches  and  a  cup  of  milk   
 
3. Where will she go after sending me to school? 
 a. market   c. house 
 b. office   d. hospital 
 
4. In the evening, my mother cooks________ for the whole family. 
 a. breakfast   c. lunch 
 b. dinner   d. food 
 
5. She does not _________ me but helps  me with my homework.   
 a. breakfast   c. lunch 
 b. scold   d. food 
 
 
 
 



 
 
 
Part II Directions : True or False.  
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วใส่เคร่ืองหมายถูก () หน้าข้อท่ีถูก 
           และเคร่ืองหมายผิด (X) หน้าข้อท่ีผิด (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
__________ 1.  I  love to eat fried fish.  
__________ 2.  In the evening, my mother wakes up  early.  
__________ 3. It is important  to eat a healthy breakfast.  
__________ 4. She will go to the wet market  to buy fruit. 
__________ 5. She scolds me but  helps  me  with  my homework.   
 
Part III Directions : Choose the correct word. 
ตอนที่ 3 ค าชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (X) ค าท่ีไม่เข้าพวก (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 
คะแนน) 
1. a. mother   b. father  c. uncle       d. boy 
2.  a. milk     b. water  c. coffee       d. sandwiches 
3.  a. breakfast  b. lunch  c. morning  d. dinner 
4.  a. fruit     b. food  c. fried fish  d. 
homework 
5.  a. school   b. delicious  c. market  d. house 
 
Part IV Directions : Fills the correct words in the blanks. 
ตอนที่ 4 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่าให้ถูกต้อง 
            (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
    every       always   usually      often       sometimes     never 
1. I ........................... take sugar in my coffee. 

2. He............................goes to the department store. 

3. We........................... work on the weekend. 

4. She.........................  goes to school by bicycle. 

5. They get up at six o’clock....................day. 

 



 
 
 

 
                                                       
          
                                                   

                                         
                       My father is a very special 
person.  
   He is forty years old. His hair is black and    
   neat. He has a moustache and wears   
   spectacles. My father is gentle and kind 
too.    

   He is always ready to help those in need.  He often tells me to be an 
honest and good person. When I am sad, he will give me a hug and say, 
“Cheer  up!” 
 My father is also a very hardworking person.  He works hard so that  
he earns  enough money to buy books and toys for me. 
 I love my father very much. I am lucky to have such a good and caring 
father. 
 
Vocabulary :  
 earn   หมายถึง ใช้จ่าย 
 gentle   หมายถึง สุภาพ 
 honest  หมายถึง ซื่อสัตย ์
 moustache หมายถึง หนวด 
 spectacles หมายถึง แว่นตา 
                                
 
                           

Test 2 
My Father 

 



 
 
For study :  
  Adjectives (ค าคุณศัพท์) เป็นค าท่ีใช้ขยายค านามเพื่อบอกลักษณะหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนมากหรือน้อย ขนาดและสีของค านามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต าแหน่งของ
ค าคุณศัพท์จะอยู่หน้าค านามและหลังกริยาช่วย (is, am, are, was, were) 
ตัวอย่าง 
 Jane is happy. เจนมีความสุข 
His hair is black.     ผมของเขาเป็นสีด า 
 Jane is happy. เจนมีความสุข 
 Rose is the second daughter. โรสเป็นลูกสาวคนท่ีสอง 
     I am lucky to have such a good and caring father. 
 ฉันโชคดีที่มีพ่อท่ีแสนดีและคอยดูแลฉัน 
ค าคุณศัพท์แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ Descriptive Adjectives และ Determinative 
Adjectives 
Descriptive Adjectives คือ ค าคุณศัพท์ท่ีบอกคุณสมบัติ ลักษณะ ขนาดและสี 
โดยปกติค าคุณศัพท์เหล่านี้จะวางไว้หน้าค านามหรือวางหลังกริยา Verb to be (is, am, 
are) 
โดยแยกประเภทตามความหมาย เช่น 
 ค าคุณศัพท์บอกคุณสมบัติ สติปัญญา 
 stupid     bright  
 foolish      โง่   smart   ฉลาด 
 brainless    clever 
ค าคุณศัพท์บอกลักษณะทั่ว ๆ ไป 
beautiful    สวยงาม  strong  แข็งแรง 
nice  สวย, ดี   fat  อ้วน 
pretty  น่ารัก   quick  เร็ว 
handsome หล่อ   active  ว่องไว 
 



 
                               แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                                   เร่ืองที่ 2 My Father 
Part I Direction : Fill in the blanks with the correct words. 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าศัพท์ท่ีก าหนดให้แล้วเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์ 
            (5 คะแนน) 
 
         earns    ready      hug   person honest   lucky 
 

 My father is a very special person. He is always ready to help those  
in need. He often tells me to be an _______and good person.  When I am sad, 
he will give me a __________and say, “Cheer  up!” 
 My father is also a very hardworking______.  He works hard so that he 
_______enough money to buy books and toys for me. 
 I love my father very much.  I am _____to have such a good and caring 
father. 
Part II Direction : Answer these question. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้มาตามความเข้าใจของนักเรียน  
            (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
1. How old is your father? 
___________________________________________________________________ 
2. Has he a moustache? 
___________________________________________________________________ 
3. Who tells you to be an honest and good person? 
___________________________________________________________________
_ 
4. What does he do when you are sad? 
___________________________________________________________________ 
5. What does he buy for you? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Part III Direction : Fill in each blank with the correct adjectives. 
ตอนที่ 3 ค าชี้แจง เติมค าคุณศัพท์ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
 
         dirty  strong  weak          hungry red    new  
good  cold  funny  lucky  sad    dark 
  
1. I am___________. Can I have a piece of cake?  
2. When I am _________, he will give me a hug.  
3. The man is very                   . He can swim for one hour.  
4. I have some                news to tell you.  
5. This dress is too________. I can’t wear it.  
6. Those children are________after sickness.  
7. Look at the________man. He always makes me laugh.    
8. You’re a__________girl. Your mom and Dad are very nice.  
9. Which one looks nice on me? The green dress or the_______one.  
10. I like to go to Chiang Mai when the weather is________.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                    
                           

 
 Yesterday, my mother gave birth  
to a baby boy.  Now I have a brother!  His name  is Nicky.   
This morning, my father took me to the hospital to visit my mother and baby  
brother. 
 When I reached, I saw my mother carrying my baby brother in her 
arms.  He was wrapped in a light blue cloth. I was surprised to see that he was 
so tiny. He has round face, big eyes and some  hair. 
 When I waved and  smiled  at  him, Nicky  looked  curiously  at  me 
with  his big  round eyes.  I think that he is very cute.  I must learn  how to 
take care of  my younger  brother  because  I  am  an  elder  sister  now. I love 
my baby brother very much. 
 
Vocabulary : 
 curiously  หมายถึง         ครุ่นคิด 
 hospital  หมายถึง โรงพยาบาล 
 wrap   หมายถึง ห่อหุ้ม 
 surprised หมายถึง รู้สึกประหลาดใจ 
 tiny   หมายถึง ตัวเล็กๆ 
 visit   หมายถึง เย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 3 
My Cute Baby Brother 

 



 
For study : 
หลักการใช้ Past Simple   
ใช้เมื่อพูดถึงการกระท าท่ีเกิดขึ้นแล้ว และสิ้นสุดแล้วในอดีต จะมีค ากริยาวิเศษณ์ 
(adverb) ต่อไปนี้ อยู่ท้ายประโยค 
ago   ผ่านมาแล้ว  yesterday   เมื่อวานนี ้
last night เมื่อคืนนี้  a long time ago เมื่อนานมาแล้ว 
last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ten years ago เมื่อสิบปีท่ีแล้ว 
in 1984 เมื่อปี 1984  this morning  เมื่อเช้านี ้
 
                        โครงสร้างในรูปแบบของประโยคบอกเล่า 
 
 
 
ตัวอย่าง 
 She went to Paris two years ago. 
 เธอไปกรุงปารีสเมื่อสองปีท่ีแล้ว 
 He made a speech last night. 
 เขากล่าวค าปราศรัยเมื่อคืนนี้ 
 His uncle died a long time ago. 
 คุณลุงของเขาเสียชีวิตเมื่อนานมาแล้ว 
     Yesterday, my mother gave birth to a baby boy. 
   เมื่อวานนี้ คุณแม่ของฉันคลอดลูกชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subject + Verb 2 + 

Object 



 

Tip :  
Past  แปลว่า “อดีต” แปลว่าอดีตการใช้  Past Simple  จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดในอดีต
ท่ีสิ้นสุดลงแล้ว  และใช้แสดงถึงการกระท าท่ีเป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจ าในอดีต  ซึ่ง
สิ้นสุดลงแล้ว 
โดยส่วนมากแล้วจะมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา) ระบุถึงเวลาในอดีตด้วย 
เช่น last Monday, last Christmas, last night, last month, last week, last year, ago, 
yesterday เป็นต้น 
หลักการใช้ Past Continuous 
 ใช้พูดถึงการกระท าท่ีก าลังด าเนินอยู่ในอดีต ณ เวลาหนึ่ง 
 Ben was reading a book at this time yesterday. 
 เมื่อวานนี้ เบนก าลังอ่านหนังสืออยู่ในเวลานี้ 
 The boy were swimming in the swimming pool at 7’ o clock  
this morning. 
เวลา 7 โมงเมื่อเช้านี้ พวกเด็กผู้ชายก าลังว่ายน้ าอยู่ในสระน้ า 
They were shopping in New York at this time last summer. 
เมื่อฤดูร้อนปีท่ีแล้ว พวกเขาก าลังซื้อของอยู่ในกรุงนิวยอร์คอยู่ในเวลานี้ 
 
  
 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เร่ืองที่ 3 My Cute Baby Brother 
 

Part I Direction : Choose the correct answer.  
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. What is your brother ’s name ? 
 a. Mickey.    c. Ticky. 
 b. Nicky.    d. Baby. 

 
2. Where is your  mother ? 
 a. House.    c. School. 
 b. Market.    d. Hospital. 
 
3. He has round face, big eyes and some hair. He means_____________. 
 a. my brother    c. my sister 
 b. my dog     d. my father 
 
4. I was surprised to see that he was so________. 
 a. big     c. cute 
 b. tiny     d. sad 
 
5. Choose the correct sentence. 
 a. He was wrapped in a light red cloth.  . 
 b. My mother gave birth to a baby girl. 
 c. He has round face, big eyes and some hair. 
 d. My father took me to the school to visit my mother. 
 
6. When did your mother give birth to a baby boy? 
 a. In the morning.   c. Yesterday. 
 b. Last month.   d. Tomorrow. 
 
 

 



 
7. When  I  reached,  I  saw  my ______carrying  my  baby  brother in   
    her arms. 
 a. father    c. doctor 
 b. mother    d. brother 
 
8. Choose the correct sentence. 
 a. Yesterday, my mother gave birth to a baby boy. 
 b. I was surprised to see that he was so big. 
 c. I must learn how to take care of  my younger  sister. 
 d. Micky looked  curiously  at  me with  his big round eyes 
 
9. He was wrapped in a light ________cloth.   
 a. red     c. blue 
 b. pink    d. yellow 
 
10. I was ___________to see that he was so tiny. 
 a. happy 
 b. curiously 
 c. surprised 
 d. love 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Part II Direction : Make the correct sentences. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงใช้ค ากริยาในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง  
             (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. Jack               (play) video games last week. 
2. She               (jump) on the sofa. 
3. They              (go) to school yesterday. 
4. Diana              (watch) the Kill Bill movie yesterday. 
5. Last month, it                (rain) very hard. 
6. Ken                 (write) her name on the text. 
7. The computer                   (break) 2 weeks ago. 
8. The boys                  (make) a sand castle at the beach last weekend. 
9.  I                  (open) the door 5 minutes ago. 
10. Bob                  (forget) his jacket at my house 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                            Test 4 
                    My Pet Dog, Poppy 

 
 

 
 I have a pet dog named Poppy.  It  has  big  brown  eyes  and  its  fur  
is  as  white  as  snow. Every morning when I wake up, Poppy will jump on me 
and lick my fingers. Then, I will give Poppy a pat on its head to show that I 
love him. 
 Before I go to school, I will feed Poppy with some biscuits and milk. 
Sometimes, I give Poppy a bone to chew on.  Whenever I come home from 
school, Poppy will  always be waiting for me by the gate.  He will bark happily 
when he sees me. 
 In the evenings, I will take Poppy 
for a walk in the park. We have great fun 
together. Oh!  How I love   my wonderful 
dog. 
 
 
Vocabulary : 
 fur    หมายถึง ขนสัตว ์
 jump   หมายถึง กระโดด 
 lick    หมายถึง เลีย 
 pat    หมายถึง แตะ ลูบ 
 wonderful หมายถึง มหัศจรรย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
For study : 
Determinative Adjectives คือ ค าคุณศัพท์ท่ีบอกจ านวน ปริมาณ วันนี้ วันนั้น 
คนนี้ คนนั้น และบอกความเป็นเจ้าของ 
Quantitative บอกจ านวนหรือปริมาณ  
some    บ้าง, จ านวนหนึ่ง    every  ทุกๆ 
any      another อีกหนึ่ง 
many  มาก    no  ไม่มี 
much 
Ordinal และ Cardinal บอกจ านวนและล าดับที่ 
one  two   three     four  five 
first  second third  fourth  fifth 
 
Demonstrative Adjectives ท่ีท าหน้าท่ีเหมือนค าคุณศัพท์วางไว้หน้าค านาม  
เพ่ือบ่งชี้ถึงสิ่งนี้ สิ่งนั้น คนนี้ คนนั้น ได้แก่ this, that, these, those 
Possessive Adjectives ท าหน้าท่ีขยายค านาม ต้องมีค านามตามหลังเสมอ 
my ของฉัน their  ของพวกเขา your ของคุณ  its   ของมัน 
 her ของเธอ his     ของเขา  our   ของเรา 
ตัวอย่าง  
 Jan is the third daughter. แจนเป็นลูกสาวคนท่ีสาม 
 Please put some milk in my coffee. กรุณาใส่นมในกาแฟของฉันด้วย 
 Do you have any idea? คุณมีแผน (งาน) อะไรบ้างไหม? 
 I will feed Poppy with some biscuits and milk. 
 ฉันเลี้ยงป๊อบปี้ด้วยขนมปังกรอบและนม 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เร่ืองที่ 4 My Pet Dog, Poppy 

 
Part I Direction : Choose the correct answer.  
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. Choose the correct sentence. 
 a. I have a pet dog named Puppy.   
 b. I will take Poppy for a walk in the garden. 
 c. Poppy will walk on me and lick my fingers. 
 d. It has big brown eyes and its fur is as white as snow. 
 
2. When  will you take Poppy for a walk in the park?  
 a. Every morning.    c. In the evenings. 
 b. In the mornings.   d. Everyday. 
 
3. How do you show that you love Poppy? 
 a. When  I wake up.   c. When he sees me. 
 b. I will give Poppy a pat on its head. d. I come home from school. 
 
4. Sometimes, I give Poppy _____________to chew on. 
 a. a bone     c. some milk 
 b. some biscuits    d. my fingers 
 
5. He will __________happily when he sees me. 
 a. lick      c. sleep 
 b. walk     d. bark 
 
6. Then, I will give Poppy a pat on its _____to show that I love him. 
 a. face      c. hand 
 b. head     d. fingers 
 
 
 
 



7. ________I go to school, I will feed Poppy with some biscuits and milk.  
 a. After     c. When 
 b. Whenever     d. Before 
 
8. We have great fun together.  We mean___________. 
 a.  I and Poppy    c.  Poppy and friends 
 b. I and my brother   d. Poppy and dogs 
. 
9. Choose the correct sentence. 
 a. Everyday, I give Poppy a bone to chew on.   
 b. I will feed Poppy with some rice and milk. 
 c. Poppy will  always be waiting for me by the room. 
 d. I will give Poppy a pat on its head to show that I love him. 
 
10. Oh!  How I love my wonderful dog.  
     my wonderful dog means____________. 
 a. Pet dog    c. Poppy 
 b. My Pet    d. Brown eyes   
 
Part II Direction : Underline the correct words. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงขีดเส้นใต้ค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. (These, This) spoons and forks are strong. 
2. There are (much, many) people in the park. 
3. I have (some, any) pork and vegetable. 
4. She has (many, much) money in the bank. 
5. (Their, There) house is in Bangkok. 
6. Ken is the (one, first) son of the family. 
7. I want to be early for (me, my) first class. 
8. What have you done with (your, you) hands? 
9.  Can I have (any, another) cup of tea? 
10. The band plays the music  (every, sweetly) night. 
 
 



                                      แบบทดสอบหลงัเรียน  
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง All About Me เล่มที่ 1 My Life 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direction    Choose the correct answer. 
ค าชี้แจง       จงกากบาท(X) ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ     
                 แบบทดสอบท้ังหมดมี  10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10  คะแนน 
 
1.  A : Where ________ you yesterday? 
    B : I went to Pattaya. 
   a. do  c.  is 
   b. were d. are 
 
2. I_______go to school by bus.  
   a. never c. usually 
   b. often d. always 
 
3. Tana_______ bought camera from this shop before. 
   a. always c. sometimes 
   b. often d. never 
 
4. A : Who did you ________ at the Mall yesterday? 
 B : I __________ Ta Ta Young. 
   a. see / saw c. saw / saw 
   b. saw / see d. see / see 
 
5. We ________live without air and water. 
  a. can        c. can not 
           b. could                            d. could not 
 
 
 
 



6. ___________we clean the house last month? 
   a. Do       c.  Were 
           b. Did  d. Can 
 
7. __________you tell me how to cook Japanese food? 
a. Can    c. Did 
 b. Could   d. Were 
 
8. How _______do you go to see the movie? 
            a. often  c. much 
            b. many d. long 
 
9. My brother ..............................drive his car to work every day.  
  a. can’t   c. can 
 b. could   d. couldn’t 
 
10. When Kitty was young, she...................draw a picture of mountain. 
 a. can    c. is 
 b. could   d. was 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 
กาญจนา  วัฒายุ. เทคนิคการเขียนแผนการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : ธนาพรการพิมพ์,  
2551. 
กาญจนา  วัธนสุนทร. คู่มือภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์,  ประสานมิตร, ม.ป.ป. 
ชวาล  แพรรัตกุล.  เทคนิคการเขียนข้อสอบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา,  2550. 
ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช.  คู่มือการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.  
กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร,์  2549. 
ณัฏฐภรณ์ จินดาสุธารัตน์.  คู่มือ Grammar ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์,  
2559. 
ภัทรา  ภัทรภูรีรักษ์.  หลักภาษาอังกฤษ ม.3 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
 Think Beyond,  2558. 
ศึกษาธิการ. กระทรวง.  การจัดสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551.  
         กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),  2551. 
_________.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551.    
         กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),  2551. 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 c 11 c 21 c 31 a 
2 a 12 a 22 c 32 b 
3 b 13 b 23 b 33 a 
4 c 14 d 24 b 34 c 
5 d 15 a 25 d 35 c 
6 d 16 d 26 b 36 a 
7 a 17 c 27 d 37 b 
8 c 18 b 28 d 38 b 
9 d 19 b 29 d 39 d 
10 a 20 a 30 a 40 d 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ 
1 c 
2 b 
3 b 
4 a 
5 c 
6 d 
7 c 
8 b 
9 b 
10 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

    เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                                     เรื่องที่ 1 – 4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เร่ืองที่ 1 My Loving Mother 
 
Part I Direction : Choose the correct answer . 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

 
1. She  always  tells  me  that  it  is  important  to  eat  a  healthy  breakfast     
    before I go to  school. 
    She means__________________________. 
 a. I     c. fish 
 b. mother   d. me 
 
2. Breakfast is _______________________.  
 a. fish    c. sandwiches   
 b. a  cup  of  milk   d. sandwiches  and  a  cup  of  milk   
 
3. Where will she go after sending me to school? 
 a. market   c. house 
 b. office   d. hospital 
 
4. In the evening, my mother cooks________ for the whole family. 
 a. breakfast   c. lunch 
 b. dinner   d. food 
 
5. She does not _________ me but  helps  me with my homework.   
 a. breakfast   c. lunch 
 b. scold   d. food 
 
 
 
 
 
 



Part II Directions : True or False.  
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วใส่เคร่ืองหมายถูก  () หน้าข้อท่ีถูก 
           และเคร่ืองหมายผิด (X) หน้าข้อท่ีผิด (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
_________1. I  love to eat fried fish.  
____X _____ 2. In the evening, my mother wakes up  early.  
_________3. It is important  to eat a healthy breakfast.  
____X _____4. She will go to the wet market  to buy fruit. 
____X _____ 5. She scolds  me but  helps  me  with  my homework.   
 
Part III Directions : Choose the correct word. 
ตอนที่ 3 ค าชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (X) ค าท่ีไม่เข้าพวก (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 
คะแนน) 
1. a. mother   b. father  c. uncle       d. boy 
2.  a. milk     b. water  c. coffee       d. 
sandwiches 
3.  a. breakfast  b. lunch  c. morning       d. dinner 
4.  a. fruit     b. food  c. fried fish       d. homework 
5.  a. school   b. delicious  c. market       d. house 
 
Part IV Directions : Fills the correct words in the blanks. 
ตอนที่ 4 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่าให้ถูกต้อง 
            (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
    every       always   usually      often       sometimes     never 
1. I ... sometimes... take sugar in my coffee. 

2. He.... often......goes to the department store. 

3. We...... never..... work on the weekend. 

4. She......always.....  goes to school by bicycle. 

5. They get up at six’o clock... every..day. 

 
 
 
 



 

เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                                     เร่ืองที่ 2 My Father 
Part I Direction : Fill in the blanks with the correct words. 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง จงเลือกค าศัพท์ท่ีก าหนดให้แล้วเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์ 
              (5 คะแนน) 
 
         earns      ready       hug  person  honest   lucky 
 
 My father is a very special person.  He is always ready to help those in 
need. He often tells me to be an _honest_and good person.  When I am sad, 
he will give me  a __hug _and say, “Cheer  up!” 
 My father is also a very hardworking_ person _.  He works hard so that  
he __earns _enough money to buy books and toys for me. 
 I love my father very much. I am lucky to have such a good and caring 
father. 
Part II Direction : Answer these question. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้มาตามความเข้าใจของนักเรียน  
            (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
1. How old is your father? 
    He is forty years old.   
2. Has he a moustache? 
    Yes , he has. 
3. Who tells you to be an honest and good person? 
    My father. 
4. What does he do when you are sad? 
   He will give me a hug  and say, “Cheer  up!” 
5. What does he buy for you? 
    Books and toys. 
 
 
 
 
 



Part III Direction : Fills in the blanks with these words. 
ตอนที่ 3 ค าชี้แจง เติมค าคุณศัพท์ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
 
         dirty  strong  weak          hungry red    new  
good  cold  funny  lucky  sad    dark 
  
1. I am  hungry. Can I have a piece of cake?  
2. When I am sad, he will give me a hug.  
3. The man is very strong. He can swim for one hour.  
4. I have some good  news to tell you.  
5. This dress is too  dirty. I can’t wear it.  
6.Those children are weak after sickness.  
7. Look at the funny man. He always makes me laugh.    
8. You’re a  lucky girl. Your mom and Dad are very nice.  
9. Which one looks nice on me? The green dress or the red one.  
10. I like to go to Chiang Mai when the weather is cold.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เร่ืองที่ 3 My Cute Baby Brother 
 

Direction : Choose the correct answer  
ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. What is your brother ’s name ? 
 a. Mickey.    c. Ticky. 
 b. Nicky.    d. Baby. 

 
2. Where is your  mother ? 
 a. House.    c. School. 
 b. Market.    d. Hospital. 
 
3. He has round face, big eyes and some hair. He means__________________. 
 a. my brother   c. my sister 
 b. my dog     d. my father 
 
4. I was surprised to see that he was so________. 
 a. big     c. cute 
 b. tiny    d. sad 
 
5. Choose the correct sentence. 
 a. He was wrapped in a light red cloth.  . 
 b. My mother gave birth to a baby girl. 
 c. He has round face, big eyes and some hair. 
 d. My father took me to the school to visit my mother. 
 
6. When did your mother give birth to a baby boy? 
 a. In the morning.   c. Yesterday. 
 b. Last month.   d. Tomorrow. 
 
 

 



7. When I reached,  I saw my ______carrying my baby brother in her arms. 
 a. father    c. doctor 
 b. mother    d. brother 
 
8. Choose the correct sentence. 
 a. Yesterday, my mother gave birth to a baby boy. 
 b. I was surprised to see that he was so big. 
 c. I must learn how to take care of  my younger  sister. 
 d. Micky looked  curiously  at  me with  his big round eyes 
 
9. He was wrapped in a light ________cloth.   
 a. red     c. blue 
 b. pink    d. yellow 
 
10. I was ___________to see that he was so tiny. 
 a. happy 
 b. curiously 
 c. surprised 
 d. love 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part II Direction : Make the correct sentences. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงใช้ค ากริยาในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง  
             (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. Jack      played         (play) video games last week. 
2. She     jumped          (jump) on the sofa. 
3. They     went         (go) to school yesterday. 
4. Diana     watched     (watch) the Kill Bill movie yesterday. 
5. Last month, it     rained    (rain) very hard. 
6. Ken      wrote     (write) her name on the text. 
7. The computer    broke    (break) 2 weeks ago. 
8. The boys     made    (make) a sand castle at the beach last weekend. 
9.  I     opened    (open) the door 5 minutes ago. 
10. Bob     forgot      (forget) his jacket at my house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เร่ืองที่ 4 My Pet Dog, Poppy 

 
Direction : Choose the correct answer  
ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. Choose the correct sentence. 
 a. I have a pet dog named Puppy.   
 b. I will take Poppy for a walk in the garden. 
 c. Poppy will walk on me and lick my fingers. 
 d. It has big brown eyes and its fur is as white as snow. 
 
2. When  will you take Poppy for a walk in the park?  
 a. Every morning.        c. In the evenings. 
 b. In the mornings.       d. Everyday. 
 
3. How do you show that you love Poppy? 
 a. When  I wake up.       c. When he sees me. 
 b. I will give Poppy a pat on its head.   d. I come home from 
school. 
 
4. Sometimes, I give Poppy _____________to chew on. 
 a. a bone         c. some milk 
 b. some biscuits       d. my fingers 
 
5. He will __________happily when he sees me. 
 a. lick         c. sleep 
 b. walk        d. bark 
 
6. Then, I will give Poppy a pat on its _____to show that I love him. 
 a. face     c. hand 
 b. head    d. fingers 
 
 
 



7. ________I go to school, I will feed Poppy with some biscuits and milk.  
 a. After    c. When 
 b. Whenever    d. Before 
 
8. We have great fun together.  We mean___________. 
 a.  I and Poppy   c.  Poppy and friends 
 b. I and my brother   d. Poppy and dogs 
. 
9. Choose the correct sentence. 
 a. Everyday, I give Poppy a bone to chew on.   
 b. I will feed Poppy with some rice and milk. 
 c. Poppy will  always be waiting for me by the room. 
 d. I will give Poppy a pat on its head to show that I love him. 
 
10. Oh!  How I love my wonderful dog.  
     my wonderful dog means____________. 
 a. Pet dog    c. Poppy 
 b. My Pet    d. Brown  eyes   
 
Part II Direction : Underline the correct words. 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง จงขีดเส้นใต้ค าตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
1. (These, This) spoons and forks are strong. 
2. There are (much, many) people in the park. 
3. I have (some, any) pork and vegetable. 
4. She has (many, much) money in the bank. 
5. (Their, There) house is in Bangkok. 
6. Ken is the (one, first) son of the family. 
7. I want to be early for (me, my) first class. 
8. What have you done with (your, you) hands? 
9.  Can I have (any, another) cup of tea? 
10. The band plays the music (every, sweetly) night. 
 
 



   
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ 
1 b 
2 c 
3 d 
4 a 
5 c 
6 b 
7 b 
8 a 
9 c 
10 b 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


